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ایجاد نخستین شهر
سلول های بنیادی

...

اخبارکوتاهداخلی
مجلس از پاسخ های آذری جهرمی قانع شد
محمداكبری-نمایندگان مجلس پاسخ های محمد جواد
آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به سوال دو
نماینده را قانع کننده دانستند.به گزارش خراسان ،محمد
جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات كه
برای پاسخ به دو سوال حمیده زرآبــادی نماینده قزوین
و فاطمه حسینی نماینده تهران در جلسه علنی حضور
یافته بود توضيحاتي درباره دلیل جایگزین شدن قرارداد
نگهداری شش ماه زودتر از موعد و حجمی شدن قراردادها
و سرانجام پروژه ارتقا و توسعه انتقال برنامه پنج ساله پنجم
ارتباطات را که قرارداد آن در سال  ۹۱-۹۰بسته شده بود
ارائه كرد.آذری جهرمی با اشاره به دو قرارداد منعقد شده
با شرکت های هواوی و آلکاتل در برنامه چهارم توسعه و
مشکالت ناشی از تحریم ها در سال  ۹۰گفت :قرارداد
آلکاتل بعد از برجام اصالح و در حوزه هزینهها منطقیتر
شد و قــرارداد  ۲۴۷.۵میلیون یورویی به  ۱۴۵میلیون
یورو تقلیل یافت و تجهیزات در قرارداد جدید بهروزآوری
شد.وي با بيان اين كه دستور دادم هیچ یک از نیروهایی که
در شرکت ارتباطات زیرساخت بوده اند تعدیل نشوند اظهار
کرد :برای طرح های نگهداری ما ظرفیت استخدام نیرو
نداشته ایم ،بنابراین از روش برون سپاری و قراردادهای
حجمی استفاده شده است و برداشت ما این نیست که
اجــازه واگــذاری این امــور را به بخش خصوصی به روش
حجمی نداریم.درنهايت نمایندگان با  ۹۸رای موافق ۸۷
رای مخالف و  ۷رای ممتنع از مجموع  ۲۰۵نماینده حاضر
در مجلس قانع شدن خود را از پاسخهای وزیر اعالم کردند.

پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه فضای
مجازی در مجلس با  20امضا
فارس-عضوهیئترئیسهمجلس ازتقدیمپیشنهادتشکیل
کمیسیونفضایمجازیبا 20امضابههیئترئیسهمجلس
خبر داد.احــمــد امیرآبادی نماینده مــردم قم گفت :این
درخواستبا 20امضاتقدیمهیئترئیسهمجلسشدهوقرار
است در نشست سهشنبه پارلمان مورد بررسی قرار گیرد.
ویهدفازپیشنهادنمایندگانبرایتشکیلکمیسیونویژه
فضایمجازیرااهمیتاینعرصهدربرههزمانیفعلیولزوم
توجهبهآنبیانکرد.

برجام،مبلغقراردادآلکاتلراکاهشداد
ایرنا-وزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتگفت:گشایشهای
ایجاد شده پس از اجرای برجام سبب شد قــرارداد آلکاتل
مورد بازبینی قرار گیرد و مبلغ آن کاهش یابد .محمدجواد
آذری جهرمی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی در
پاسخ به نمایندگان درباره سرنوشت قرارداد آلکاتل افزود:
برجامشرایطیرامهیاکردتاهزینههایاینقراردادمنطقی
تر شود ،بنابراین اصالح قرارداد مد نظر قرار گرفت و مبلغ
قرارداد از 247.5میلیون یوروی اولیه به 145میلیون یورو
کاهشیافت.ویافزود:تاخیرهاییدرحوزهقراردادآلکاتل
به واسطه تحریم ها داشته ایم که با توفیق برجام جبران شده
استضمنآنکهتجهیزاتدرقراردادجدیدبهروزآوریشده
و اکنون تجهیزات دو بخش قرارداد از گمرك ترخیص شده
استودرحالنصبوراهاندازیهستند.

ارائه خدماتبیمهدرمانتکمیلیبه
شرکتهایدانشبنیانکشور
فــارس  -دبیر کارگروه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان
معاونت علمی از ارائــه خدمات بیمه درمــان تکمیلی به
شرکتهای دانشبنیان در کل کشور خبر داد .سید محمد
صاحبکارخراسانیگفت:ارائهخدماتبیمهدرمانتکمیلی،
بهصورتآزمایشیدردیماهسال 1396برایشرکتهای
مستقردراستانتهراناجراییشدکه 540نفرتحتپوشش
اینبیمهقرارگرفتندوباتوجهبهاستقبالشرکتها،درسال
 1397اینخدماتبههمهشرکتهایدانشبنیاندرهمه
استانهای کشور ارائــه میشود.وی افــزود :شرکتهای
دانشبنیان پس از ثبتنام در سامانه شبکه نوآوری تهران
( )www.Tinet.irمیتوانند تقاضای خدمات بیمه درمان
تکمیلیرابرایخودواعضایخانواد هدراینسامانهازتاریخ
 28فروردینتا 15اردیبهشت 1397ثبتکنند.

حمایتازتولید 12دارویاولویتدار
زیستفناوری
فــارس -دبیر ستاد توسعه زیستفناوری معاونت علمی
و فناوری ریاستجمهوری گفت :فهرست  ۶۱داروی در
اولویت ملی زیستفناوری تهیه شده که برای تولید 12
داروی باقیمانده از این فهرست از شرکتهای دانشبنیان
حمایتمیکنیم.بهگفتهوی؛هنوزهیچشرکتدانشبنیانی
اعالم نکرده که میتواند آن ها را به تولید برساند.وی تصریح
کرد :برای تولید  12داروی باقیمانده از این فهرست از
شرکتهای دانش بنیان حمایت میکنیم و این شرکتها
میتوانندآمادگیخودرابرایتولیداینداروهابهستادتوسعه
زیستفناوریاعالمکنند.

بازیهایرایانهایفضاییحمایتمیشوند

حاجیان -سرپرستدانشگاهخوارزمی ازایجاد نخستینشهرسلولهایبنیادیدردانشگاهخوارزمیخبرداد.عبدالرحیمنوهابراهیم درنشستیخبری
بااعالماینمطلبافزود ۶۰ :هکتارزمینبرایایجاداینشهرسلولیاختصاصدادهشدهاست.ویهمچنین بهراهاندازیدوره«پالسمایپزشکی»اشاره
کردوگفت:ایندوره برایاولینباردرکشورتاسیسشدهاست.

...

معاون مرکز ملی فضای مجازی مطرح کرد :

کوتاهازجهانعلم

کشور در شکستن انحصار تلگرام به اجماع رسید
گروه دانش وفناوری  -معاون مرکز ملی فضای مجازی
معتقداستکهدربارهشکستنانحصارپیامرسانخارجی
تلگرام در کشور ،اجماع وجود دارد و جناح های سیاسی
نباید با این موضوع مواجهه سیاسی داشته باشند.
با گذشت حدود یک سال از نخستین زمزمه ها برای رفع
انحصار پیام رسان خارجی تلگرام در کشور و برنامه ریزی
برای فعالیت قدرتمند و قابل رقابت شبکه های داخلی با
این پیام رسان ،هم اکنون بحث شکستن انحصار تلگرام
و مهاجرت به شبکه های پیام رســان داخلی به یکی از
موضوعات روز جامعه تبدیل شده است و مسئوالن درحال
بررسی ابعاد مختلف این مهاجرت و مزایا و معایب مربوط
به آن هستند.در این بــاره شــورای عالی فضای مجازی
خردادماه سال  ۹۶مصوبه ای داشته که باید در جهت
حمایت از پیام رسان های بومی در کشور اقداماتی صورت
گیرد و فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی نیز ضابطه
مند شود .با گذشت یک سال از این مصوبه ،امیر خوراکیان
معاون مرکز ملی فضای مجازی که وظیفه نظارت بر حسن
اجرای این مصوبه را دارد با خبرگزاری مهر گفت وگویی
کرده است تا ابعاد مختلف اجرای این مصوبه و نیز منافعی
که پیام رسان های بومی می توانند برای مردم و کشور
داشته باشند روشن تر شود.مشروح این گفت وگو در ذیل
می آید:
یکی از مسائل مهمی که با پیشرفت امکانات و
خدمات و توسعه آن ها در فضای مجازی با آن مواجه
هستیم این است که پیام رسان های اجتماعی هر روز
ابعاد جدیدتری پیدا می کنند .هم اکنون نقش شبکه
های پیام رسان موبایلی در زندگی مردم ما چگونه است
و چه بخشی از فعالیت روزانه مردم صرف حضور در این
شبکه ها می شود؟
همان طور که می دانید شبکه های پیام رســان با یک
ظرفیت پیام رسانی کوچک فعالیت خود را شروع کردند
اما هر روز قابلیت جدیدی به آن ها افــزوده می شود تا
جایی که ما امروز شاهد این هستیم که این پیام رسان ها
دیگر به تنهایی کارکرد رسانه ای و پیام رسانی ندارند و از
این کارکرد عبور کرده و به سکوهایی تبدیل شده اند که
انواع خدمات را در حوزه های گوناگون ارائه می دهند؛
در حقیقت پیام رسان های موبایلی بستر انجام فعالیت
های مختلف شدند .این فعالیت ها و این اقدامات در
حوزه های مختلف در واقع همان موضوعاتی است که
سال های سال کشورها برای آن قانون گذاری کرده اند،
مسیرهای مشخصی تعیین کرده و مراحل و ضوابط خاص
خود را دارند .به بیان دیگر هم اکنون شاهد هستیم که
فعالیت های گوناگون مثل فعالیت های اقتصادی ،رسانه
ای ،فرهنگی و خدماتی در یک مسیر منسجم و منظم در
شبکه های پیام رسان انجام می شود .این مسئله باید
در چارچوب قانونمندی باشد که حقوق افراد مختلف
در این ضوابط و مقررات مورد توجه قرار گیرد و منافع
مصرف کنندگان ،تولیدکنندگان و توزیع کنندگان نیز
در آن رعایت شود.
با وجود این چه مضراتی می تواند در استفاده از پیام
رسان های خارجی از جمله تلگرام در کشور ایجاد شود
و برخالف آن ،منافعی که شبکه های پیام رسان بومی
برای مردم و کشور به همراه خواهند داشت ،چیست؟
ما می بینیم که در پیام رسان های خارجی هیچ گونه
اشراف و نظارت و تسلطی وجود ندارد و امکان نظارت
بر آن ها به هیچ وجه فراهم نیست .یعنی این شبکه ها
قانون گریز هستند .این ها از هرگونه ضوابط و مقرراتی
فرار می کنند و در حقیقت عملکرد برخی از پیام رسان
های خارجی ،به صورت مدرنی جوامع را به سوی قانون
جنگل پیش می برد .به بیان دیگر در جامعه جنگل نه
قانون وجود دارد و نه هویت ؛ زمانی که در یک جامعه ای
قانون و هویت نباشد طبیعتا هیچ نظم و انسجامی در آن
وجود نخواهد داشت.
در حقیقت ،ما وقتی به یک پیام رسان خارجی غیرقابل
مذاکره و غیرقابل هماهنگی در زمینه ضوابط و مقررات
کشور میدان می دهیم؛ پیام رسانی که هیچ پروتکل و هیچ
تفاهم نامه ای را قبول نــدارد ،امضا نمی کند و در قالب
هیچ ضابطه و مسیر مشخصی نیست ،نه تنها در حوزه پیام
رسانی و فرهنگی ورای اصول و ضوابط جامعه عمل کرده
ایم ،بلکه به آن میدان داده ایم به عنوان یک سکوی جامع
خدماتی ،فرهنگی ،اقتصادی و رسانه ای ،همه شئون
مملکت را در اختیار بگیرد.
یعنی تمام ارتباطات و فعالیت های جامعه را در درون
خودش ببرد .این یعنی این که ما جامعه ای را که برای
قانونمند بودن آن ده ها نهاد و ساختار تشکیالتی درست
کرده ایم و قوانین و مقررات و جایگاه های نظارتی داریم

کنار بگذاریم و کل جامعه را به سمت یک پیام رسانی که
نه قانون و نه هویت در آن هست ،ببریم .در کل این طور می
توان گفت که با وجود این با یک شعار مدرن اما در عمل به
سوی جامعه ای حرکت کرده ایم که هیچ ضابطه ،قانون و
مقرراتی در آن وجود ندارد و حقوق تولیدکننده و مصرف
کننده در آن قابل پیگیری نیست.
در این پیام رسان هر فردی می تواند کاالی نادرست و
مخربی را به راحتی و با سوء استفاده از ناآگاهی عموم،
بفروشد و سودجویی مالی کند؛ حتی سالمت جامعه را به
خطر بیندازد و پول در گردش در جامعه را جمع آوری کند،
اما به هیچ جا و هیچ کجا هم پاسخ گو نباشد.
با توجه به این مضرات ،فواید استفاده از پیام رسان
های بومی چیست و چگونه باید کاربران را متقاعد کرد
که از شبکه های موبایلی بومی و داخلی استفاده کنند؟
شبکه های پیام رسان خارجی ممکن است هر لحظه برای
ما تصمیم گیری کنند و ضوابط مورد عالقه خودشان را
بدون لحاظ منافع عمومی ما درنظر بگیرند و از مخاطبان
خودشانمطالبهپولیامقرراتدیگرکنند.بههمیندلیل
ضرورت دارد ما از این سکوهای فراگیر و چند جانبه ای
که عموم مختلف مردم را در خود جای داده و خارجی و
غیرقابل کنترل و اطمینان هستند ،عبور کنیم و منصرف
شویم و به پلتفرم ها ،سکوها و پیام رسان های داخلی و
سرویس های بومی مهاجرت کنیم.
در این صورت در واقع چند فایده به وجود می آید :اول این
که ما وقتی از پیام رسان خارجی به درون پیام رسان های
داخلی می آییم نخستین مسئله این است که از قانون
جنگل عبور کرده و به محیطی آمده ایم که در آن قانون
منطقی که خودمان به آن رای داده و تصویبش کرده ایم ،با
ارزش و اصول جامعه خودمان وجود دارد.
دوم این که اطمینان داریم به ویژه برای کسانی که اهل کار
سالمهستند،یکمحیطقانونمندوجوددارد.البتهممکن
است کسی بخواهد کار خالف انجام دهد و پیام رسان
خارجی بی هویت ،به هر ترتیب بهشت امن یک خالفکار
باشد ،اما اکثریت و قریب به اتفاق جامعه می خواهند یک
کار منطقی و سالم در یک محیط قانونمند انجام دهند .در
این جا اطمینان دارند که اگر در این فعالیت اقتصادی یا
خدماتی برایشان مشکلی به وجود بیاید ،کسی حقوقشان
را نادیده بگیرد یا تعرضی در معامالت و تعامالت مالی و
اقتصادی و خدماتی برایشان ایجاد شود ،در پیام رسان
های بومی امکان پیگیری دارند.
به بیان دیگر ،پیام رسان بومی یک محیط پایدار ،داخلی
و امــن اســت و روی آن نــظــارت صــورت مــی گــیــرد .این
شبکه دست یک خارجی ناشناخته نیست که هر لحظه
کاربر نگران این باشد که چه بر سر آن می آید و این بستر
اجتماعی ،قانونمند و قابل پیگیری خواهد بود.

پیام رسان بومی یک محیط پایدار،
داخلی و امن است و روی آن نظارت
صورت می گیرد
نکته سوم این است که در استفاده از شبکه های بومی
ما به رشد فناوری در کشور کمک می کنیم .چرا که اگر
بخواهیم فقط در پلتفرم های خارجی فعالیت کنیم و
در تولید این پلتفرم ها و در ایجاد زیرساخت ،نرم افزار
و دانش این سامانه ها نقشی نداشته باشیم ،همیشه
مصرف کننده هستیم و کارگر دیگران خواهیم بود؛ اما
اگر روی پلتفرم های داخلی سرمایه گذاری کنیم میدانی
برای جوانان عالقه مند و مشتاق اهل تحقیق و دانش باز
کرده ایم که بیایند در این حوزه رشد کنند و سطح دانش
فنی و مهارتی کشور را افزایش و ظرفیت کشور در این
زمینه را ارتقا دهند.
نکته چهارم در وصف مزایای استفاده از پیام رسان های
بومی این است که خیلی از خدمات عمومی روی شبکه
های بومی قابل ارائه است .چرا که برای مثال نمی توان
روی پلتفرم خارجی ،سرویس های دولتی ارائه داد اما اگر
یک سرویس ،داخلی باشد خدمات دولت الکترونیک،
خدمات بانکداری و بسیاری از خدمات دیگر روی آن قابل
ارائه خواهد بود و با تلفیق این خدمات روز به روز می توان
شاهد بود که پیام رسان داخلی سرویس های متعددی را
ارائه دهد .همچنان که بررسی ها نشان می دهد که هم
اکنون در برخی کشورها بیش از  ۲۸۰سرویس از طریق
شبکه های بومی به عموم مردم ارائه می شود و مردم تمام
نیازهایشان را از این طریق دریافت می کنند.

سهم ناچیز ایران از سبد مهاجرت نخبگان در دنیا
بر اساس آمارهای بین المللی ،این که ایران به عنوان اولین
کشور فرار مغزها در جهان مطرح شده ،بیشتربه یک افسانه
می ماند .براساس آمارهای سازمان ملل ،تاسال2015
حدود 244میلیونمهاجردرجهانترکوطنکردهاندکه
حدودیکمیلیونو 123هزارنفرازآنهاایرانیبودهاندواز
این نظر کشور ایران در رتبه 54کشورهای «مهاجرفرست»

جهان محسوب می شــود که رتبه ای کامال معمولی به
حساب می آید.به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی
معاونتعلمی،پرویزکرمیمشاوررئیسبنیادملینخبگان
در خصوص آمارهای خروج نخبگان از کشور می گوید :
متاسفانه عدهای از روی ناآگاهی و بیاطالعی و بسیاری
هم از روی عناد و سیاسیکاری آمارهای دروغ و جهتدار

پرتاب ماهواره برای جمعآوری زبالههای
فضایی
باشگاه خبرنگاران  -دانشمندان اروپایی همراه موشک
فالکون  ۹یک ماهواره آزمایشی به مدار زمین فرستادند
تا با تاکتیک های مختلف زبالههای فضایی را جمعآوری
کنند .به همین منظور به همراه موشک فالکون  9که
هفته قبل به ایستگاه فضایی بینالمللی رفت یک دستگاه
آزمایشی به نام  RemoveDERBISنیز ارســال شد.در
 RemoveDERBISاز چهار فناوری کلیدی استفاده
میشود که عبارت اند از یک تور عظیم ،موشک هارپون
(نوعی موشک ضدکشتی) ،یک سیستم جهتیابی بصری
و سیستمی که از سرعت حرکت زبالهها میکاهد تا از
کنترل خارج نشوند .این ماهواره در ارتفاع  400تا هزار
مایلی زمین قرار میگیرد و با استفاده از دو کیوب ست
فرایند جمعآوری زبالهها را شبیهسازی میکند .وزن این
سیستم در کل کمتر از  100کیلوگرم است و مأموریت
 RemoveDERBISاز سال  2013میالدی آغاز شده و
کنسرسیومی از  10شرکت از سراسر اروپا از جمله ایرباس
و مرکز فضایی دانشگاه سوری در آن همکاری میکنند.

اگر بخواهیم از تلگرام به پیام رسان
های بومی مهاجرت کنیم باید حمایت
جدی از این پیام رسان ها صورت بگیرد
به این ترتیب اگر اراده ملی برای مهاجرت به پیام
رسان های بومی وجود داشته باشد آیا این پیام رسان
ها ظرفیت و زیرساخت های الزم را بــرای خدمات
رسانی دارند و چگونه مورد حمایت قرار می گیرند؟ آیا
دستگاه های مرتبط وظایف خود را در قبال پیام رسان
های بومی انجام داده اند؟
موضوع مهم این است که اگر بخواهیم این مهاجرت اتفاق
بیفتد الزم است که یک حمایت جدی از پیام رسان های
بومی صورت گیرد .ابعاد این سامان دهی و حمایت با
تصویب سند سامان دهی پیام رسان های اجتماعی در
خرداد سال  ۹۶در شورای عالی فضای مجازی روشن
شد تا بدانیم که چگونه می توانیم از یک پیام رسان
داخلی حمایت کنیم و پیام رسان های خارجی چگونه
سامان دهی و قانونمند شوند و در کشور فعالیت مجازی
داشته باشند.
در آن سند خیلی از مسائل تصویب و متعاقب آن جلسات
مهمی در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد و تقسیم
کار ملی صــورت گرفت .بــرای مثال هم اکنون وزارت
ارتباطات در زیرساخت ،اعطای وام ،ترافیک و نوع
محاسبه هزینه مصرف و بسیاری از موضوعات دیگر
اقداماتی انجام داده و امتیازاتی در نظر گرفته است.
رسانه ملی نیز امتیازاتی برای تبلیغ و معرفی این شبکه
های بومی به جامعه قائل شده است  .قوه قضاییه هم
تسهیالتی را درنظر گرفته است که اگر این کسب و کارها
در گذشته با مشکالتی مواجه بودند و تبعات این مشکالت
روند رشد این پیام رسان ها را کند می کرد ،امروز با روش
خاصی که در نظر گرفته شده با یک سرعت عمل بیشتر
و آسیب های کمتری ،این کسب وکارها فعالیت خود
را ادامه دهند؛ درهمین حال برای دیگر دستگاه ها نیز
مقرراتی تصویب و تصمیماتی گرفته شد .به هر حال
تمامی تالش این بود که یک بسته حمایتی از پیام رسان
های داخلی محقق شود.
در ایــن مرحله آیــا بهتر نیست زمــان بیشتری
گذاشته شود تا پیام رسان های داخلی به یک نقطه
ایده آل برسند و امکان خدمات دهی  ۱۰۰درصد به
تمامی متقاضیان داشته باشند؟
برخی می گویند صبر کنیم اول پیام رسان های داخلی
به یک نقطه ایده آلی برسند ،ما با این حرف خیلی موافق
نیستیم زیرا با صبر کردن هیچ وقت این اتفاق نمی افتد و
ممکن است زمان زیادی ببرد و ما با تغییرات تکنولوژیکی
در این حوزه مواجه خواهیم شد .ما معتقدیم که با جدیت
و با سرعت این بحث را پیش ببریم و طوالنی شدن زمان
در این حوزه هیچ نفعی برای ما ندارد؛ چرا که این حوزه
مرتب در حال تحول است .امروز پیام رسان ها هستند
و ممکن اســت پنج ســال دیگر موضوع فضای مجازی
چیز دیگری باشد .تا ما بخواهیم زمان را از دست بدهیم
صورت مسئله تغییر می یابد .ما باید به سرعت به این
جهت حرکت کنیم و اگر پیام رسان های داخلی در یک

محدودیت زمانی قــرار بگیرند ،قطعا تــاش مضاعف
خواهند کرد.
همچنان که در این سه ماه گذشته تالش بسیار جدی
صورت گرفت که به هیچ وجه قابل مقایسه با تالش این
شبکه ها در اوایل سال  ۹۶نیست .پس اگر بخواهیم با
همان مسیر طبیعی پیش برویم ،حاال حاالها به جایی
نخواهیم رسید ،در نتیجه ما یک بسته حمایتی را تدارک
دیدیم و مرکز ملی فضای مجازی برای اجرای آن در حال
پیگیری است.
در سیاست گذاری در حوزه حمایت از پیام رسان
های بومی و ضرورت مهاجرت از تلگرام به پیام رسان
های داخلی ،اختالف نظرهایی وجود دارد ،این مسئله
تا چه حد باعث کندی اجرای این تصمیم خواهد شد؟
ممکن است که در این حوزه اختالف نظر گوناگونی وجود
داشته باشد و البته طبیعی است؛ اما درباره شکسته شدن
انحصار تلگرام ،همه متفق القول هستند و هیچ جناح،
شخصیت و مسئولی در کشور ،با شکسته شدن انحصار
پیام رسان خارجی مخالف نیست .این نقطه اجماع در
کشور وجود دارد و بسیار ارزشمند است .منتها تحقق
این اجماع و شکسته شدن انحصار این پیام رسان با اراده
ملی محقق می شود.
ما این روزها بیش از هرچیزی نیازمند چند نکته هستیم.
اول این که این مباحث باید به مردم انتقال یابد .اگر
درباره سرویسی مسئوالن نظری نداشته باشند ،مردم
فکر می کنند آن سرویس خوب است و از آن استفاده می
کنند و به پیامدهای آن خیلی توجه نمی کنند .براین
اساس ما وظیفه داریم پیامدهای حضور مردم را در پلتفرم
های خارجی به آن ها منتقل کنیم .به همین دلیل ما در
معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی مرتب در حال
تهیه جزواتی هستیم که پیامدهای حضور در پیام رسان
های خارجی را برای رسانه ها ،فعاالن فضای مجازی
و کسانی که در این حوزه فعال هستند و حتی کسب و
کارها تبیین کنیم تا این فعاالن بدانند در کنار یک ظاهر
خوشایند ،چه مخاطراتی وجود دارد.
بحث دوم این است که جناح های سیاسی نباید به هیچ
وجه با شکستن انحصار تلگرام ،مواجهه سیاسی داشته
باشند .مهاجرت به سمت شبکه های بومی یک موضوع
تحلیلی و کامال کارشناسی برای کالن نظام است و ممکن
است یک سلیقه سیاسی از یک تصمیمی در یک مقطعی
بیشتر خوشش بیاید و یکی کمتر ،اما این بحث مربوط
به خود جناح های سیاسی می شود که از هر چیزی می
خواهند برای خودشان استفاده کنند؛ آن چه که امروز در
شکستن انحصار پیام رسان خارجی وجود دارد و اجماع
است ،ارتباطی به سالیق سیاسی ندارد .این یک مسئله
مربوط به کالن کشور است و در همه حوزه ها و برای آینده
حکومت و انقالب اسالمی واجب است .ما نباید با آن
مواجهه سیاسی داشته باشیم.
بحث آخر نیز این است که نخبگان ،فرهیختگان  ،استادان
دانشگاه و تمامی کسانی که در این حوزه فعال هستند
باید ابعاد گوناگون این موضوع را بررسی کنند .ما در
خدمت همه این گروه ها هستیم تا آن چه را که بیش از یک
سال مورد مطالعه و کارشناسی قرارگرفته است در اختیار
آن ها قرار دهیم .این گروه های مرجع باید مسئولیت خود
را در این مقطع تاریخی در خصوص نحوه استفاده از پیام
رسان های بومی ایفا و کمک کنند که عموم جامعه درباره
این تصمیم توجیه و همراه شوند.

واکسن شخصی ضد سرطان ساخته شد
مهر -گروهی از محققان واکسن شخصی سازی شده ای
برای درمان سرطان ساخته اند که سیستم ایمنی گسترده
ضد توموری ایجاد می کند .این واکسن که با همکاری
محققان دانشگاه پنسیلوانیا و انستیتو تحقیقات سرطان
لــودویــگ در سوئیس ساخته شــده اســت از سلول های
سیستم ایمنی بدن بیمار گرفته می شود و در آزمایشگاه
با محتویات سلول های تومور بیمار ترکیب و سپس به بدن
وی تزریق می شود تا عکس العمل وسیع تری را در سیستم
ایمنی فرد ایجاد کند.این آزمایش روی بیمارانی با سرطان
پیشرفته تخمدان انجام شد.در حدود نیمی از بیمارانی
که به آن ها واکسن تزریق شده نشانه هایی از عکس العمل
های آنتی تومور  T-cellآشکار شد .افرادی با چنین عکس
العمل هایی مدت زمان طوالنی تری بدون رشد تومور زنده
ماندند.

ثبت بی خطر فعالیت مغز با پلیمر
ایرنا  -محققان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی مواد پلیمری
جدیدی تولید کردند که امکان ساخت مجموعه ای از
میکروالکترودهای جدید را به منظور ثبت فعالیت های
عمیق مغزی با باالترین دقت ممکن فراهم می کند.هریک
از این میکروالکترودها از هشت شاخه تشکیل شده است
که هریک از آن ها به یک میکرو الکترود با قابلیت ثبت
همزمان فعالیت  64بخش از مغز متصل شــده اســت.
این ماده پلیمری که  Parylene Cنام دارد در مقایسه با
میکروالکترودهای موجود در بازار که از جنس سیلیکون
یا میکروسیم ساخته می شدند ،آسیب کمتری به سلول
ها و بافت اطــراف خود وارد می کند .این پلیمر جدید با
محیط زیست سازگار است و می توان آن را با استفاده از
فناوری میکرو در قالب صفحات بسیار نازک تولید کرد
که به خوبی در بخش های مختلف مغز جای می گیرند و با
کمترین آسیب به سلول ها و بافت مغز امکان ثبت فعالیت
آن را فراهم می کنند.

تالش ناسا برای رشد بیشتر
محصوالت کشاورزی در فضا
ایسنا  -ناسا در حال پیشرفت در عرصه "رشد و مطالعه
محصوالت کشاورزی " درفضاست و بر همین اساس طی
آخرین نــوآوریهــای صــورت گرفته در "ایستگاه فضایی
بینالمللی" ،یک ویدئوی  10ثانیهای از رشد محصوالت
کشاورزی در یک اتاق کوچک آزمایش ،منتشر کرده است.
اتاقک آزمایش در ایستگاه فضایی بینالمللی ،به اندازه یک
یخچال کوچک است و برای آزمایش شرایط رشد گیاهان
در فضا طراحی شده اســت .این اتاقک ،یک ابــزار رشد
کامال خودکار برای گیاهان و مجهز به سیستم الکترونیک
هوانوردی برای مدیریت زمان واقعی محل رشد گیاهان
است  .توانایی باالی حسگر این سیستم ،اجازه میدهد
تا اطالعات زمان واقعی درباره شرایط زیستگاه گیاهان از
قبیل "درجه حرارت"" ،میزان اکسیژن" و "سطح رطوبت
گیاهان" مشخص شود .گفتنی است اطالعات جمعآوری
شده از  180حسگر ،به "مرکز فضایی جان اف کندی" ناسا
ارسال میشود.اولین گیاهان رشد یافته در این اتاقک
شامل گیاه "رشادی" " ،گیاهان گلدار کوچک" و "گندمهای
کوتوله" بوده است   .

را بــرای تخریب ایــران و ایجاد یأس و ناامیدی در جوانان
گسترش دادهانــد .اما با کمی تامل و مراجعه به آمار متقن
در مییابیم که آیا ما این تعداد نخبه در کشور داریــم که
ساالنه  180هزار نفرشان کشور را به قصد مهاجرت ترک
کنند؟! آخرین و جدیدترین گــزارشهــای بینالمللی
نــشــان م ـیدهــد کــه ایـــران نــه تنها در ردی ــف  30کشور
نخست ارســال کننده و مهاجرفرست نیست بلکه تعداد
مهاجران ایرانی بسیار پایینتر از میانگین جهانی است.

باشگاه خبرنگاران -رئیس سازمان فضایی در اینستاگرام
خود ازحمایت این سازمان از تولید بازیهای رایانه ای در
حوزه فضا خبر داد.مرتضی براری در صفحه اینستاگرام
خود در خصوص حمایت از بــازی های رایانه ای فضایی
نوشت:حمایت از تولید بازیهای رایانهای فضایی مبتنی
بر آمــوزش و ترویج و توسعه بــازارهــای داخلی ،در دستور
کار سازمانفضاییایران قراردارد.

ویلچریکهمعلوالنراقادربهایستادنکرد
ایسنا  -پژوهشگران دانشگاه آزاد واحد پردیس ویلچری را
طراحی کردند که قادر به تغییر وضعیت معلوالن از حالت
نشسته به ایستاده است که این امر عالوه بر ارتقای کیفیت
زندگیشان،موجبمیشودکهآنهافعالیتهایروزانهخود
رابهطورمستقلانجامدهند.دکترفرزادچراغپورسماواتیاز
محققاناینطرحبابیاناینکهدراینطرحموفقبهطراحی
و ساخت ویلچر چند منظوره شدیم ،افزود :این ویلچر امکان
قرارگیریکاربردروضعیتهاینشسته،ایستادهوخوابیده
رافراهممیکند.
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